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Les mates,
divertides?

La xarxa web ofereix cada pic
més programes d’aprenentatge
de les matemàtiques,
mitjançant jocs protagonitzats
per simpàtics dibuixos i on line

Text: Ander Zurimendi

PALMA Tan sols és necessària la
imaginació. Que l’estudi de les
matemàtiques és avorrit? Idò cal
presentar-les amb un format
atractiu per als nins i nines.

Precisament, aquest és l’objectiu
pedagògic que diferents instituci-
ons cerquen. El Ministeri d’Edu-
cació, per exemple, s’ha posat en
marxa creant algunes aplicacions
electròniques. Uneixen la infor-
màtica i les matemàtiques, mit-
jançant un suport digital, i sem-
pre tenen un caire lúdic.

www.cnice.mec.es/niños/los_nu-
meros, per exemple, és un pàgina
web on es poden trobar jocs in-
fantils que treballen els números i
les operacions amb ells. Però sem-
pre amb un leitmotiv, aparent-
ment, divertit. El joc de l’Oca, per

exemple, explica les taules de mul-
tiplicar. El desafiament de l’euro, a
més de les conversions entre dife-
rents monedes, permet jugar amb
Roberto i Alba, dos simpàtics per-
sonatges creats per a l’ocasió.

Xifres, percentatges i dotzenes
són altres dels jocs que el Ministe-
ri ofereix, sempre mitjançant l’or-
dinador. Per una banda, l’ús d’in-
ternet permet que els nins practi-
quin des de ca seva. O fins i tot a
l’estiu, mentre es troben de va-

cances, i així mantenen un poc el
grau d’exercici mental.

Però és inevitable demanar-se si
tothom té accés a internet. I la res-
posta és no, ja que la penetració
de la xarxa a les llars de Mallorca
no és absoluta. Malgrat que es po-
dria argumentar que els centres
cívics i escoles tenen ordinadors
de lliure accés per a la societat.

Un altre punt polèmic de l’ús
d’internet com a eina educativa
representa el risc d’enganxar-se a
la xarxa. Tal com la televisió o al-
tres activitats poc educatives que
es consideren pernicioses, la
xarxa té potencialitats. Però
també ciber escombreria. A més a
més, com que són els pares i
mares els qui impulsen que el nin
es connecti a internet, més gran la
frustració quan veuen que s’han
enganxat. En tot cas, no hi ha opo-

sició organitzada per part de psi-
còlegs o pedagogs. De fet, aquests
jocs fomenten els hàbits d’estudi.
I en poder comprovar de manera
immediata els resultats dels jocs
multimèdia, els obliga a repensar
l’estratègia que han utilitzat i a vi-
sualitzar els errors que han
comès.

Tot i que les pàgines web amb
recursos matemàtics –que són
gratuïts– han crescut ràpidament,
l’oferta en català és molt exigua.

Finalment, i deixant de banda
internet, cal fer una referència al
llibre El diablo de los números, de
l’escriptor alemany Hans Magnus
Enzensberger. Malauradament,
cap editorial no l’ha traduït al ca-
talà. Tanmateix, es tracta d’un lli-
bre de contes atractiu per al nin i
fàcil d’entendre. Definitivament,
molt recomanable.•

GUIA DE RECURSOS

Principals planes web
Aquí tenim un seguit de

les millors pàgines web
amb aquest tipus de recur-
sos. La majoria són jocs
electrònics que treballen
en l’àrea de les matemàti-
ques, però en castellà:

www.thatquiz.org/es
www.gobiernodecana-

rias.org/educacion
www.pnte.cfnavar-

ra.es/elcajondetelema-
co/matrix.swf

http://sauce.pntic.mec.
es/jdiego

www.cnice.mec.es/niño
s/los_numeros

www.pipoclub.com/

Internet
proposa jocs
multimèdia
que expliquen
els números
amb dibuixos


